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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2018 – 2021
1. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αντιστεκόµαστε στην Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
Συνεχίζουµε την τριετία 2018 – 2021 ως τριετία που θα αναδειχθούν όλα τα
θέµατα ασφάλειας µε δράσεις του ΠΣΕΕΠ σε όλα τα επίπεδα. Ανάδειξη όλων
των επικίνδυνων καταστάσεων και ενεργοποίηση όλων των εµπλεκόµενων
φορέων και υπηρεσιών Επιθεωρήσεων Εργασίας – ΚΕΠΕΚ, καθώς και ανάληψη
δράσεων όπου και όταν απαιτηθεί.
3. ΕΣΣΕ 2020 – 2022
Α) Υπογραφή νέας τριετούς ΕΣΣΕ
Β) Ολοκλήρωση υλοποίησης ∆ήλωσης – Συµφωνίας ΕΛΠΕ – ΠΣΕΕΠ στο σύνολό
της και στα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί.
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020 - 2022
Υπογραφή τριετούς Εσωτερικού Κανονισµού.
5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ολοκλήρωση των διαγωνισµών των προσλήψεων και µονιµοποίηση
εργολαβικών συναδέλφων σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Α) Συνέχιση και εντατικοποίηση των ενεργειών για αναγνώριση ειδικοτήτων
(Χειριστής Παραγωγής, Χειριστής ∆ιακίνησης κ.α.), σε συνεργασία µε το καθ’
ύλην αρµόδιο δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό µας όργανο ΠΟΕ.
Β) Συνέχιση της διαδικασίας ορισµού και αναγνώρισης ασθενειών που
µαστίζουν τον εργασιακό µας χώρο, ως επαγγελµατικές.
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εθνική Ασφαλιστική: Βελτίωση και επανεπιβεβαίωση της αγοράς σε ότι έχει να
κάνει µε τις καλύψεις των ασφαλισµένων συναδέλφων στο Ιατρονοσοκοµειακό
Ασφαλιστικό Πρόγραµµα, µε προσθήκη άρθρων όπου χρειαστεί, καθώς και τη
συνέχιση του Προγράµµατος µετά το τέλος του εργασιακού βίου ως
συνταξιούχου.
Groupama: Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποταµιευτικού προγράµµατος λόγω λήξης
του στο τέλος του 2018.
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Μελέτη του θεσµικού πλαισίου για δυνατότητα ίδρυσης επαγγελµατικού ταµείου.
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9. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
∆ιοργάνωση Σεµιναρίων και Ηµερίδων σχετικών µε τις δραστηριότητές µας.
10. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Παρακολουθούµε και ελέγχουµε το πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα της
Εταιρείας και την εξέλιξή του.
11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
12. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάπτυξη ∆ιεθνών Σχέσεων και επισκέψεις αντιπροσωπείας ΠΣΕΕΠ σε
αντίστοιχους εργασιακούς χώρους.
13. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ανάληψη δράσεων προς ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ανέργων,
προσφύγων, αστέγων κ.α.) στο µέτρο και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας.
14. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
∆ράσεις και συµµετοχή σε κινητοποιήσεις και αγώνες των εργαζοµένων και
της κοινωνίας στην Ελλάδα, για ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών που
επιβάλλονται από τα µνηµόνια και τους νόµους που επιβλήθηκαν.
15. Εθελοντισµός σε θέµατα Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε ΟΤΑ, ΕΚΕ∆Α και
ΕΚΘ.
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